ક્રમાકઃઆરબી-૭૨/ગુજ.સામયિક/સા.કા/૧૦/૨૦૨૦
પોલીસ અયિક્ષકની કચેરી,
રાજકોટ ગ્રામ્િ જીલ્લા,
રાજકોટ. તા.૧૧/૧૧/ર૦૨૦.

વિષયઃ ગુજરાત સામયિકમાાં પોલીસ યિભાગને લગતા લેખો પ્રયસધ્ધ
કરિા બાબત
માહે- ઓકટોબર/૨૦૨૦
આઘારઃઆપશ્રીની કચેરીના પત્ાાંકઃસી.બી-૪/ગુજ.મેગે./૧પ/૩૧,
તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૫ અન્િિે.
------------------------------------------------------------------------જિ ભારત સાથ ઉપરોકત યિષિ તથા આધાર પરત્િે જણાિિાનુ કે, માહેઓકટોબર/૨૦૨૦ ના માસ દરમ્િાન િણ શોધાિેલ ગુના શોધી કાઢિાની પોલીસે કરે લ
સારી કામગીરીની યિગત તૈિાર કરી આ સહ પેટામાાં સામેલ રાખી સાદર કરે લ છે િોગ્િ
થિા યિનાંતી છે .
બબડાણ ઃઃ- ઉપર મુજબ.

( ટી.એસ.રીઝિી )
રીડર પો.સબ ઇન્સ.
રીડર શાખા,
રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા રાજકોટ
પ્રવિ,
પો.સબ.ઇન્સ.શ્રી
કોમ્્યુટર શાખા આ કચેરી

રાજકોટ રૂરલ જીલ્લા ઃઃ- પોલીસે કરે લ સારી કામગીરી
માહે- ઓકટોબર/૨૦૨૦
લટ
ું
(૧)

તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ સિારના દસ િાગ્િાના સમિે ફરીિાદી ચીમનભાઇ કાળાભાઇ
િેકરીિા રહે. ધોરાજી િાળા જેતપુરમાાં સોનાના દાગીના ખીરીદી કરી કમીશનથી િેપાર
કરતા હોિ અને પોતે થેલામાાં આશરે િજન ૭૧૦ ગ્રામ સોનાના દાગીના કી.રૂ.
૨૮,૪૦,૦૦૦/ તથા રોકડ રૂયપિા ૨૦૦૦૦૦/ એક થેલામાાં ભરીને પગે ચાલીને જેતપુરના
નાનાચોકથી મતિા શેરી તરફ જતા હોિ તે દરમ્િાન બે અજાણ્િા ઇસમો મોટર સાિકલ
પર આિી. ફીરિાદીની આંખમાાં મરચાનો પાઉડર છાાંટી ફરીિાદીના પગમાાં છરીથી ઇજા
કરી ફરીિાદીના હાથમાાં રહેલ થેલો લુટાં ી નાશી ગિેલની ફરીિાદ જેતપુર સીટી એ.ગુ.ર.નાં.
૧૧૨૧૩૦૨૨૨૦૧૬૬૫/૨૦ IPC. ૩૯૪,૧૧૪

તથા

GP Act કલમ ૧૩૫ મુજબ થી બે

અજાણ્િો યિરૂધ્ધ નોંધાિેલ જેથી તુતત જ એલ.સી.બી., એસ.ઓ.જી.ની બે અલગ-અલગ
ટીમો બનાિી તેમજ જેતપુરના “આઇ-િે પ્રોજેકટ” અંતતગત સી.સી.ટી.િી. કેમેરાઓ ચેક કરી
આરોપીઓની સાચી ઓળખ મેળિી તેઓને ઝડપી પાડિા માટે અમદાિાદ, જામનગર,
િડોદરા, ચોટીલા તથા

રાજકોટ શહેરમાાં મોકલી આ ગુન્હામાાં સાંડોિાિેલ આરોપીઓની

ખાગની રાહે બાતમી આધારે

આ ગુનાના સાંડોિાિેલ તમામ આરોપીઓ રાજકોટ શહેર

કોઠારીિા સોલ્િાંટ ઢોલરા રોડ બરકતીનગર મેઇન રોડ ઉપરથી આરોપી અકબર
રીંગડીિાના રહેણાક મકાને લટાં ના સોનાના દાગીના તથા રોકડ રકમની ભાગ બટાઇ માટે
ભેગા થિાના હોિ તેિી સચોટ બાતમી મળતા તે જગ્િાએ િોચ રાખી (૧) સાકીર સ/ઓ
મુસાભાઇ ખેડારા રહે. જેતપુર ગોંડલ દરિાજા ટાિર (૨) સમીર ઉફે ભડાકો સ/ઓ
હનીફભાઇ િડાભાઇ કુરેશી રહે.રાજકોટ કોઠારીિા સોલ્િટ મસ્જજીદ પાસે તા.જી.રાજકોટ (૩)
તુફેલ ઉફે બબો સ/ઓ મુસાભાઇ ખેડારા રાજકોટ કોઠારીિા સોલ્િટ મહમદીબાગ મસ્જજીદની
બાજુમાાં તા.જી.રાજકોટ (૪) અકબરભાઇ જુસબભાઇ રીગડીિા જાતે િાાંચી પીંજાર
રહે.રાજકોટ કોઠારીિા સોલ્િટ બરકતીનગર તા.જી.રાજકોટ મુળ પારડી તા.લોધીકા
જી.રાજકોટ િાળા ચારે િ આરોપીઓને લટાં માાં ગિેલ તમામ અસલ મુદામાલ સોનાના
દાગીના િજન આશરે ૫.૭૭.૮૦/ ગ્રામ કી.રૂ. ૨૮,૪૦,૦૦૦/- રોકડા રૂયપિા ૧,૪૩,૦૦૦/મોબાઇલ ફોન નાંગ ૫ કી.રૂ. ૧૨૦૦૦/- એક મોટી છરી કી.રૂ. ૫૦/- મોટર સાિકલ -૧ રૂ.
૧૫૦૦૦/- એમ મળી કુલ મુદામાલ રૂ. ૩૦,૧૦,૦૫૦/-નો મુદામાલ સાથે ઝડપી પાડી
િણશોધાિેલ લટના ગુન્હાને શોધી ચકચારી લટાં ના બનાિનો ભેદ ઉકેલિામાાં આિેલ છે .

એન.ડી.પી.એસ. કેસ
(ર)

તા.૧૨/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્જટે. યિસ્જતારમા પેટ્રોલીંગમા હતા દરમ્િાન
બાતમીરાહે હકીકત મળે લ કે, રાજીિકુમારયસિંહ કૈ લાશયસિંહ ભુયમહાર જાતે ઠાકુર રહે.પરીન
ફનીચરનાની ઓરડી નાં.૧૬ મા બીલીિાળા ગામના પાટીિા પાસે િાળો પોતાની કબ્જજા
ભોગિટાની ઓરડીમા ગેરકાિદે સર રીતે નાકોટીકસ (માદક પદાથત) નો જથ્થો રાખી િેચાણ
કરે છે જે હકીકત આધારે બાતમી િાળી જગ્િાએ રે ઈડ કરતા રાજીિકુમારયસહ કૈ લાશયસહ
ુ ડીહ ગામ (કેિલ) ગગધૌર
ભુયમહાર જાતે ઠાકુર ઉ.િ.-૩૮ ધાંધો-મજુરી રહે મુળ પુિી ગુગલ
ુ ડીહ જમુઇ ગબહાર હાલે પરીન ફનીચર ના મેન્યુફેક્ચરીંગ યુનીટ ની ઓરડી
પો.સ્જટે. ગુગલ
નાં-૧૬ માાં બીલીિાળા ગામ ના પાટીિા પાસે તા.ગોંડલ જી.રાજકોટ િાળો પોતાના કબ્જજા
ભોગિટાની ઓરડીમા ગેર કાિદે સર રીતે િનસ્જપયત જન્િ ગાાંજા ના િટકો િાળો માદક
પદાથત નો જથ્થો કુલ િજન ૧ કકલો ૯૫૦ ગ્રામ કક.રૂ. ૧૯,૫૦૦/- નો રાખી િેચાણ
કરિાના ઇરાદે રાખી મળી આિતા મોબાઇલ ફોન નાંગ-૧ કક.રૂ.૫,૦૦/- તથા કીટબેગ નાંગ૧ કક.રૂ.૨,૦૦/- મળી કુલ રૂ.૨૦,૨૦૦/- ગણી કબ્જજે કરે લ તથા આરોપીને હસ્જતગત કરી
આરોપી યિરૂધ્ધ ગોંડલ તાલુકા પો.સ્જટે. બી-પાટત ગુ.ર.નાં.૯૩૫/૨૦૨૦ એન.ડી.પી.એસ એકટ
ક.૮(સી),૨૦-બી(ર-બી) મુજબ ગુન્હો રજી. કરાિેલ.
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